
12 de outubro de 2012 > 20 de agosto de 2013 

  SI I&DT - Projetos de I&DT Empresas Individuais 
Centro 
16 de novembro de 2012 > 30 de agosto de 2013 

Aviso para Apresentação de Candidaturas n.º 09/SI/2012 | Núcleos de I&DT - Sistema de Incentivos à 
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) 

Fatores de Competitividade 
12 de outubro de 2012 > 30 de agosto de 2013 

 SI I&DT - Núcleos de I&DT 
Centro 
12 de outubro de 2012 > 30 de agosto de 2013 

 SI I&DT - Projetos de I&DT Empresas em Co-Promoção 
Centro 

( veja anúncios dos restantes concursos abertos em: http://www.qren.pt/np4/avisos) 

Conferência sobre Quadro de Fundos Comunitários 2014-2020 no Porto 

No próximo dia 7 de Junho realiza-se a Conferência “O Novo Ciclo de Fundos Comunitários ao Serviço do Desenvolvimento 
Territorial”, a partir das 9:00 horas, no Centro de Congressos da Alfândega, no Porto. 

Esta Conferência integra o ciclo de eventos de preparação e debate público sobre o próximo ciclo de financiamentos comunitários 
em Portugal, entre 2014 e 2020, e será dedicado ao tema das políticas de desenvolvimento do território e aos instrumentos de 
financiamento e de governação territorial. 

 
 Mais informações em: 

http://www.ifdr.pt/ResourcesUser/Noticias/Documentos/2020_Territorio/SeminarioTerritorio2014_2020_Programa.p
df  
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Entidade Gestora do Cluster Habitat Sustentável 

ANQIP - Curso de Dimensionamento de Redes Prediais de Águas e Esgotos de Acordo com as 
Normas Europeias - 18, 19 e 20 de Junho no Instituto Politécnico de Setúbal 

O nosso recente associado ANQIP, uma associação com preocupações pelo uso sustentável da água, lança curso de formação. 

Objetivos do Curso:  

Atualizar conhecimentos teóricos e práticos relativos à conceção e dimensionamento de redes prediais de esgotos domésticos e 
pluviais.  

Fundamentação:  

A publicação recente de diversa normalização europeia no domínio das redes prediais de esgotos domésticos e pluviais, abrangendo 
a conceção e o dimensionamento dos sistemas, permite uma atualização das metodologias referidas na regulamentação portuguesa 
neste domínio e a colmatação de algumas omissões, introduzindo processos que se podem considerar mais adequados e rigorosos e 
que se torna necessário implementar a curto prazo em Portugal.  

 Mais informações/Programa em: http://www.apcmc.pt/apcmc/2013/tektonica2013/seminario_tektonica_2013.html 

 

NEOTURF no Congresso Mundial de Coberturas Ajardinadas 2013 

A Neoturf, representada pelo seu Diretor-geral, Eng.º Paulo Palha, participou no Congresso Mundial de Coberturas Ajardinadas 2013, 
que se realizou em Hamburgo nos passados dias 14 e 15 do corrente mês. 

Mais uma vez a Neoturf foi a única empresa Portuguesa neste importante evento organizado pela IGRA (International Green Roof 
Association), que juntou 240 conferencistas de 40 países do Mundo! 

De referir que, durante a sua apresentação, o Presidente da IGRA, Eng.º Roland Appl, apresentou uma obra realizada pela Neoturf, 
em Gibraltar, como uma referência de técnica na instalação de coberturas ajardinadas extensivas em climas mediterrânicos. Depois 
do reconhecimento nacional chegou o momento da Neoturf ver o seu trabalho reconhecido a nível internacional, pelos mais 
importantes especialistas mundiais. 

 

 Mais informações/Programa em: 

http://www.neoturf.pt/pt/noticias/view/neoturf-no-congresso-mundial-de-coberturas-ajardinadas-2013 

 

UMBELINO MONTEIRO distinguida com selo de Excelência da Cerâmica Portuguesa  

A Umbelino Monteiro, uma das principais empresas de produção de telha cerâmica em Portugal, foi distinguida com o selo “Ceramics 
– Portugal Does It Better”, na categoria “Gold”, destinado a reconhecer a excelência do setor cerâmico nos mercados internacionais, 
promovido pelo nosso associado, Associação Portuguesa da Indústria de Cerâmica (APICER) e apoiado pelo COMPETE – Programa 
Operacional de Fatores de Competitividade. 

Franquelim Alves, Secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação, entregou a distinção a Teresa Monteiro, 
administradora da Umbelino Monteiro, na última sexta-feira, 24 de maio, numa cerimónia pública que decorreu no Museu da 
Cerâmica, nas Caldas da Rainha. 

A Umbelino Monteiro desenvolve uma estratégia de inovação que visa posicionar a telha cerâmica como um material que responda 
aos desafios da construção sustentável e da arquitetura bioclimática. O contínuo investimento em Investigação e Desenvolvimento 
permite à empresa de Pombal desenvolver sistemas de construção e produtos que tornem os edifícios sustentáveis ao nível térmico, 
de consumo de energia, de qualidade do ar interior e de durabilidade das coberturas.  

O selo “Ceramics – Portugal Does it better” pretende ser uma “qualificação superior a atribuir às empresas que cumpram um 
conjunto de requisitos objetivos, dos quais resulte uma imagem de sustentabilidade, organização e competência”, sendo uma forma 
de promover o mérito e transmitir uma imagem de credibilidade nos mercados externos. 

 Mais informações em: www.umbelino.pt | Tel.:  +351 236949040 

 

APICER promove entrega de insígnias no âmbito da Campanha “Ceramics Portugal Does It Better” 

A APICER promoveu no passado dia 27 de Maio a Cerimónia Pública de entrega de insígnias às empresas distinguidas no âmbito da 
Campanha “Ceramics Portugal Does It Better”. O evento teve lugar no Museu da Cerâmica, nas Caldas da Rainha e contou com as 
intervenções de Matilde Tomas do Couto, Diretora do Museu, Duarte Garcia, Presidente da Direção da APICER, Augusto Vaz Serra, 
representante do Comité de Avaliação e do Secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação, Franquelim 
Alves. 

Esta ação constitui uma iniciativa enquadrada no Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), cofinanciada pelo FEDER através 
do Programa Operacional Factores de Competitividade (COMPETE). 

 Mais informações em: www.apicer.pt 

 

AEVA -  acreditada enquanto entidade de envio, de acolhimento e coordenadora de projetos no 
âmbito do Serviço Voluntário Europeu (SVE) 

A AEVA -entidade proprietária da Escola Profissional de Aveiro- foi recentemente acreditada enquanto entidade de envio, de 
acolhimento e coordenadora de projetos no âmbito do Serviço Voluntário Europeu (SVE). O SVE, uma das vertentes do Programa 
Juventude em Ação da União Europeia (2007-2013), destina-se a apoiar os jovens que participam em atividades de voluntariado no 
estrangeiro. Qualquer organização de um País Participante do Programa (Estados-Membros da UE, Croácia, Islândia, Liechtenstein, 
Noruega, Suíça e Turquia), de um país do Sueste Europeu ou de um país da Europa Oriental e Cáucaso que pretenda enviar ou 
acolher voluntários do SVE ou coordenar um projeto de SVE deverá ser acreditada.  

Uma vez mais, a AEVA aposta numa área tão importante e de destaque na sociedade atual. 

 Mais informações em:  http://www.aeva.eu/  

 

SOFALCA - sistema Geogreen distinguido com o Prémio Inovação da Tektónica 2013 

O sistema Geogreen, da parceria ISOCOR / SOFALCA – Isolamentos em Cortiça, Universidade da Beira Interior e Escola Superior 
Agrária de Castelo Branco, recebeu o Prémio Inovação Tektónica 2013, que tem como objectivo valorizar os produtos, serviços ou 
equipamentos inovadores e por consequência promover e distinguir as empresas que, num mercado em constante mutação, 
apostam no desenvolvimento de novos produtos.  A inovação dos produtos premiados foi avaliada tendo em conta as suas inovações 
técnicas, funcionais e de design. 

O sistema Geogreen, é um sistema modular de painéis pré-fabricados e pré-plantados com vegetação, adequado para edifícios novos 
e readaptação/reabilitação de edifícios existentes. 

GEOGREEN está a ser desenvolvido na Universidade da Beira Interior, em parceria com o Instituto Politécnico de Castelo Branco e o 
apoio empresarial da ISOCOR e da SOFALCA - Isolamentos de Cortiça. Financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), o 
sistema integra-se no âmbito do projeto Waste geopolymeric binder-based natural vegetated panels for energy-efficient buiding 
green roofs and facades, em desenvolvimento no C-MADE – unidade de investigação da UBI, sob orientação de João Castro Gomes, 
Professor do Departamento de Engenharia Civil (UBI). 

 

 Mais informações em:  http://www.anteprojectos.com.pt/2013/05/10/sistema-geogreen-distinguido-com-o-premio-
inovacao-da-tektonica-2013/ 

 

Presença do Grupo Preceram distinguida pela organização da Tektónica 2013  

A proactividade e a diferenciação na abordagem foram determinantes para o balanço positivo que o Grupo Preceram faz de mais 
uma edição da Tektónica.  

Na quarta-feira dia 8 de Maio a Gala de Prémios Tektónica 2013 distinguiu os produtos e empresas que se destacaram ao nível da 
inovação, internacionalização e formação. Entre as distinções estão o Grupo Preceram e o projecto em destaque nesta edição da 
Tektónica 2013, que conta com a colaboração das empresas Argex, Gyptec e Preceram, “A Casa dos Portugueses”.  

As acções desenvolvidas pelo Grupo Preceram tanto a nível teórico como prático demonstraram o verdadeiro valor e o interesse que 
a formação tem para os profissionais do sector da construção. As formações Soluções para Construção no âmbito da academia 
Tektónica contaram com uma dúzia de comunicações/apresentações e demonstrações práticas, alvo de grande adesão por parte dos 
visitantes, que procuraram aconselhamento técnico acerca dos produtos/soluções e informação sobre as competências e práticas de 
constO Grupo Preceram foi distinguido pela organização com o prémio “Promotor Academia” que valoriza desta forma, todo o 
esforço e dedicação de toda a equipa do Grupo Preceram.  

Esta iniciativa do Grupo contou com a imprescindível colaboração de um variado conjunto de oradores de entidades como: Barbot, 
Neoturf/Landlab, Câmara Municipal de Santarém, Cluster Habitat Sustentável, Amorim Isolamentos, IteCons e Zanet – Serviços de 
Engenharia.  

Na cerimónia dos Prémios Tektónica 2013 foi ainda atribuído um Prémio Especial ao projecto “A Casa dos Portugueses”, uma 
habitação de 405 m2 construída unicamente com materiais de empresas portuguesas ou sediadas em Portugal. Neste projecto, 
reúnem-se alguns dos melhores produtos produzidos em Portugal e apresentam-se algumas das melhores soluções para este ramo 
empresarial. O projecto foi idealizado com o objectivo de dar um voto de confiança ao mercado nacional e dar um incentivo e um 
impulso à escolha do produto português da área da construção e habitação. 

 

 

 

 

 Mais informações em:  http://www.preceram.pt/noticiasd1.php 

 

Corticeira Amorim e Joana Vasconcelos levam cortiça à Bienal de Veneza 

Os produtos da Corticeira Amorim foram amplamente usados na transformação do cacilheiro “Trafaria Praia”, o projecto de Joana 
Vasconcelos, que assinalará a participação de Portugal na Bienal de Veneza. O Trafaria Praia será oficialmente inaugurado a 1 de 
Junho e ficará aberto ao público até 24 de Novembro. 

 Autenticamente portuguesa, a cortiça integrou a transformação do Trafaria Praia, evidenciando-se pela forte componente decorativa 
e as inúmeras vantagens que oferece, em termos de performance técnica e de versatilidade estética. O cacilheiro é uma obra de arte 
que incorpora a alma portuguesa e une as culturas e as histórias dos dois países e das duas cidades, Lisboa e Veneza, fortemente 
marcadas pelo papel do mar na sua história.  

 A participação da Corticeira Amorim surgiu da vontade da artista Joana Vasconcelos que, na concepção do cacilheiro, definiu como 
prioritária a incorporação de materiais fortemente identificativos da cultura portuguesa tornando-se, assim, óbvia quer a escolha da 
cortiça quer a associação à Amorim, líder desta indústria.  

 Segundo Joana Vasconcelos: “O apoio da Corticeira Amorim ao Pavilhão de Portugal trouxe ao projecto o elemento natural, a 
cortiça, um produto com um potencial extraordinário que é também hoje um elemento de distinção de Portugal no mundo.” 

 Mais informações em: http://www.amorim.com/cor_noticias_detail.php?aID=1525 

 

OLI vence prémio Kaizen Lean na categoria "Excelência na produtividade" 

A empresa Oliveira&Irmão, S.A., segunda maior produtora de autoclismos, venceu a 2ª edição do Prémio Kaizen Lean, destacando-se 
na categoria de “Excelência na Produtividade”. 

O Prémio Kaizen Lean visa reconhecer a melhoria contínua e a inovação dos processos das empresas. Em 2007, em parceria com o 
Instituto Kaizen a OLI propôs-se a implementar o projecto “Total Flow Management”, uma metodologia de melhoria de 
produtividade e de eficiência operacional. Inicialmente, o objectivo desta aposta estratégica de gestão era aumentar a produtividade 
em 30%, no entanto 5 anos depois a OLI superou-se fixando-se nos 40%, atingindo um aumento de 100% em produtos como as 
placas de comando.  

O Engº António Oliveira, Presidente da OLI, afirmou: “Estamos muito orgulhosos desta distinção pois demonstra a importância da 
aposta da empresa  na melhoria contínua, na inovação de processos e na formação dos seus colaboradores, como forma de 
assegurar um desempenho competitivo, sustentável e de excelência. A ênfase na melhoria contínua é um fator crítico do sucesso da 
OLI, sendo para isso fundamental ter colaboradores qualificados e motivados para inovar e, simultaneamente, cumprir os objetivos 
operacionais mais exigentes do dia-a-dia.” 

Sobre o Prémio Kaizen Lean: é uma iniciativa que pretende premiar as empresas nacionais que mais se destacam pela 
implementação de uma Melhoria Contínua nas organizações. Este prémio distingue quatro categorias, nomeadamente: 
Produtividade, Qualidade, Saúde e Sistema de Melhoria Contínua. 

 Mais informações em: http://www.oliveirairmao.com/scid/olweb13/defaultCategoryViewOne.asp?categoryId=473 

 

                                                Atividades dos Associados 

        Info Cluster Habitat Sustentável 

Se não desejar receber a newsletter da Plataforma para a Construção Sustentável  envie um e-mail para: centrohabitat@centrohabitat.net 

"Oportunidades no Cluster Habitat Sustentável 2014-2020" - Aveiro, 13.06.2013 

O Cluster Habitat Sustentável tem vindo a desenvolver trabalho desde Dezembro/2012 com o intuito de estruturar a sua Estratégia 
enquanto Cluster para o período 2014-2020 e, ao mesmo tempo, permitir desenvolver concertadamente um conjunto de 
oportunidades de negócio, de inovação e competitividade para os seus associados.  

A próxima reunião com os associados realiza-se em Aveiro a 13/Junho agregando os três grupos de acção estratégica 
(Internacionalização e negócios | Eco-inovação e Fomento Industrial | Territórios e cidades Sustentáveis): 

 

 Mais informações em: centrohabitat@centrohabitat.net | Tel.:  +351 234401576 

 

 

Encontram-se abertos os seguintes avisos para apresentação de candidaturas:  

Secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação, presidiu à sessão 


